
 

CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA E VENDA 
 
 

As presentes condições gerais respeitam o disposto no D.L. nº 

446/85, de 25.10, e D.L. nº 61/2011, de 06.05; a compra de uma 

das nossas rotas/viagens ou pacotes, constantes nas brochuras, 
implica a adesão àquelas cláusulas e sua aceitação, nos 

termos explícitos infra:  
A agência de viagens Bago D’Uva, Portugal Tours, Lda., 

inscrita no Registo Nacional de Pessoas Coletivas sob o n.º 510 361 

170, com o capital social de 7.200,00 €, está matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Matosinhos, é titular da 

licença RNAVT nº 3987, por deliberação de Turismo de Portugal, tem 
sede na Rua dos Moinhos, 93,4935-470 Mazarefes, Viana do Castelo, 

concebe, organiza e comercializa Tours constantes de 

folhetos/brochuras, bem como os produtos anunciados, sob a marca 
Bago d’Uva 360º. A responsabilidade daí decorrente encontra-se, 

contratualmente e através da Apólice n.º 006464478, coberta pela 
companhia de seguros Zurich Insurance, plc – Sucursal em Portugal, 

com sede na Rua Barata Salgueiro, 41 – 1269-058, Lisboa, NUIPC 

980 420 636 e inscrita na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa.  

 

1) A Compra   
A compra é feita à empresa Bago d’Uva, Portugal Tours, 

Lda.;     
A compra do Tour efectiva-se com o pagamento integral do 

mesmo até 48 horas antes do seu início.   
 

2) O Preço   
É fixo e consta no sítio da internet de Bago d’Uva, Portugal 

Tours, Lda.;  
Inclui custos de serviços organizacionais, objecto do contrato;   
Em condições normais, a alteração do preço não terá efeito 

retroactivo no preço do Tour previamente contratado e integralmente 

pago;   
Os preços constantes dos folhetos/brochuras são meramente 

indicativos e valem como orientação a partir de 01/Junho/2016, sem 

prejuízo da informação actualizada e disponível no sítio de Bago 
d’Uva, Portugal Tours, Lda.;  

   
3) As Alterações do Tour   

Qualquer pedido consensual da alteração do Tour poderá ser 

atendido tendo em consideração as seguintes condições, podendo 
levar a alteração de preços finais:   

1. Alteração da data;   



2. Alteração dos locais a visitar;    
3. Aumento do número de participantes;    
4. Inclusão do serviço de refeições e bebidas não previstas. 

   
4) A Cessão da Posição Contratual   

O cliente pode ceder a sua posição no Tour contratado, 

fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas as 

condições requeridas para o realizar. Esta possibilidade fica 

condicionada a pelo menos, dois requisitos:  
a) Que haja uma comunicação nesse sentido à Bago d’Uva, 

Portugal Tours, Lda., até 24 horas antes do início do Tour, com 

total identificação do substituto;   
b) Que tal substituição seja possível nos termos das condições 

particulares do Tour.  
   
5) A Desistência do Tour  

Uma vez iniciado o Tour, poderá o cliente desistir do mesmo em 

qualquer momento sem direito a reembolso de qualquer quantia. 

Porém, no caso de desistência por motivo de força maior, 
devidamente comprovada, o cliente poderá solicitar à Bago d’Uva, 

Portugal Tours, Lda., um pedido de reembolso da respectiva 

quantia, que será devidamente analisado. 

  
6) O Cancelamento do Tour por Parte do Cliente  

O cliente terá ou não direito a ser reembolsado em 
consequência do cancelamento nas seguintes situações:  

1. Reservas canceladas menos de 48 horas antes do início do passeio 
não são reembolsáveis; 

2. Reservas canceladas entre 72 e 48 horas antes do início do passeio 

serão reembolsadas a 50%; 

3. Reservas canceladas mais de 72 horas antes do início do passeio 

serão reembolsadas a 100%. 

 

  Em caso de cancelamento da viagem, os valores relativos a 
prémios de seguros contratados não serão reembolsáveis. 

  Em caso de desistência, ou simplesmente não comparência a 

provas de vinhos, exposições, shows, ou outras actividades 

previamente contratualizadas, em todas as rotas, não dará direito a 

qualquer reembolso.  
Programas e preços de representações poderão estar sujeitas a 

alterações pontuais por parte dos organizadores locais, sem prévio 
aviso. 

 

7) O Cancelamento pela “Bago D’Uva, Portugal Tours, 
Lda”  

O cliente não tem direito a qualquer compensação se o 
cancelamento for causado por motivos de força maior, por razões de 



segurança, saúde ou higiene ou, ainda, por falta de participantes.  
Cada Tour tem um número mínimo e um número máximo de 

participantes, os quais deverão respeitar as condições exigíveis no 

mesmo.  
A Bago D’Uva, Portugal Tours, Lda. poderá, até 24 horas 

antes da sua realização, cancelar o Tour por motivo de não estar 

preenchido o número mínimo de participantes e/ou pagas as 
inscrições relativas ao mesmo, reembolsando, por isso, quem tiver 

pago.  
  
8) A Duração do Tour  

O início e o fim do Tour coincidem com o acolhimento dos 
clientes em local previamente acordado à hora pré-estabelecida e 
com a despedida na última paragem do dia no Porto.   
  
9) A Responsabilidade  

A Bago D’Uva, Portugal Tours, Lda., compromete-se perante 

os seus clientes a realizar pontualmente os Tours de acordo com o 
contratado.  

Os nossos panfletos/brochuras foram desenvolvidos a partir da 
colaboração com os nossos parceiros e baseados em provas que, de 

boa-fé, nos foram apresentadas. Sem prescindir, podem ocorrer 
alterações, durante a vigência dos mesmos, no que concerne a 

tempo/tipos de transporte, o que será feito constar no nosso sítio, 

que se manterá actualizado.  
Sempre que seja forçosa a substituição de serviços publicitados 

por outros, decorrente de motivos inesperados, a Bago D’Uva, 

Portugal Tours, Lda., apesar de alheia, assume que essa 

substituição seja equivalente. 
  
10) O nosso Sítio e os nossos Folhetos  

As descrições, ilustrações e informações publicadas e 
prestadas, no nosso sítio e nos nossos folhetos/brochuras, baseiam-

se em informação e documentação prestada pelos nossos 
fornecedores e à qual, de boa-fé, aderimos. A informação dos 
folhetos/brochuras não dispensa a consulta no sítio da Bago D’Uva, 

Portugal Tours, Lda. que se manterá actualizado.  
Sem prescindir e pontualmente, pode ocorrer o encerramento 

ou a indisponibilidade temporária de equipamentos ou infra-

estruturas, devido à recuperação, reparação ou falhas técnicas, 
imprevisíveis; também, condições meteorológicas adversas podem 

obrigar ao cancelamento, temporário e pontual, de certas 

actividades.  
A Bago D’Uva, Portugal Tours, Lda., declara que a 

informação prestada e contida nos folhetos/brochuras, incluindo 

datas, condições e preços, têm carácter meramente indicativo, já que 

pode ser objecto de alteração a qualquer momento; por isso, tal 



informação não vincula o organizador até à celebração de cada 
contrato.  
  
11) O Serviço Pós-Venda  

O cliente deve comunicar à Bago D’Uva, Portugal Tours, 

Lda., logo que possível e nunca para além do prazo máximo de 7 
dias a contar da conclusão do tour, qualquer reparo ou reclamação 

relacionada com os aspectos ou serviços da execução do contrato.  
A Bago D’Uva, Portugal Tours, Lda., diligenciará no sentido 

de averiguar, responder e solucionar, em prazo razoável, o assunto.  
 

12) A Jurisdição  
Os litígios, emergentes da interpretação das presentes 

condições gerais bem como da execução contratual, serão dirimidos 

na jurisdição do Porto e pelo competente Tribunal da Comarca.  
NOTA: As presentes condições gerais poderão ser complementadas 

por quaisquer outras específicas. 


